
9. sz. melléklet

Költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó előírások szabályozása

1. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok ás költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítások sz alábbiak szerint történhetnek:

1. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenlcént, de
legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül
megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési
rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

2. Ha év közben sz országgyűlés előirányzatot zárnI a helyi Önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően haladéktalanul — a következő Soros ülésen — a képviselő-testület elé
kell terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítást.

3. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti
átcsoportosításáról — a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett — az alábbi feltételek
fennállása esetén történhet döntés:

3.1. Előirányzat-átesoportosítási jogkör átruházása jogcímen a polgánnester előirányzat
módosítást engedélyezhet sz általános tartalék vagy többletbevétel terhére 500 eFt erejéig,
ha a szükséges kötelezettségvállaláshoz nem, vagy nem kellő mértékű forrás áll
rendelkezésre, és a feladatellátás a képviselő-testület által elrendelt vagy halasztbatatlan.
3.2. Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői saját hatáskörben többletbevételük 100 %-

ának terhére végrehajthatnak működési kiadási előirányzat-módosításokat — ha képviselő
testület a költségvetési rendeletében, vagy más rendeletben sz intézményvezetőnek ezt a
jogkörét nem korlátozza.
A 3.1 —3.2 alatti előirányzat-módosításokról a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-
testületet a munkatervben elfogadott időközönként, de legkésőbb a zárszáznadási
rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi
ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.

Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodjanak, valamint a tárgyévi
fizetési kötelezettség a jóváhagyott előirányzat inértékéig vállalható. Az előirányzat
túUépéseket ki kell vizsgálni és indokolt esetben felelősségre vonást kell kezdeményezni.

2. A költségvetési rendelet-módosítás technikai lebonyolítása

Á rendelet-módosításárá vonatkozó előteijesztést a költségvetési előirányzat nyilvántartást vezető
dolgozó készíti elő. Ennek keretében összegyűjti sz önálló intézmény által jelzett előirányzat —

módosítási igényeket, ellenőrzi azok címes besorolását és a módosítási igények számviteli vagy
egyéb indokoltságát. Osszegyűjti, és kimutatást készít a központi, a polgármesteri hatáskörű, a
képviselő-testületi határozatokon alapuló előirányzat-módosításokról. Kiniutatást készít sz
intézményi igényeken, a lakossági és társadalmi szervezetek igényein alapuló előirányzat-niódosítási
igényekről.
Az igények ismeretében bemutatja sz igények teljesítéséhez felhasználható forrásokat. A jegyző
engedélye után elkészíti a testületi előterjesztést. Az előterjesztést sz igények pontos
megnevezésével, sz eredeti költségvetési címreuddel egyezően kell elkészíteni. A módosítási
javaslatot át kell vezetni sz Intézmények bevételei és kiadásai táblán, bemutatva ezzel a várható
módosított előirányzatokat. A hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatáról írásbeli összegzést kell
a képviselő-testület részére adni, a rendelet-tervezetet padig a bizottság felé történő beteijesztésnek
megfelelően kell sz önkormányzat elé terjeszteni. Az oktatási intézmény estében a közoktatásról,
köznevelésről szóló törvény értelmében sz intézményre vonatkozó saját hatáskörön kívüli
előirányzat-módosítások esetében sz előterjesztést véleményeztetni kell bizonyos közösségi
szervezetekkel, szervekkel.
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